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Koffietafel en  
omzetbelasting
I ndien u als ondernemer in de uitvaart

branche een koffietafel uitserveert, 
linkt u deze handeling niet gelijk aan 

omzetbelasting. Bij u staat voorop of de 
koffietafel dienstbaar en drinkbaar is. Toch 
kan het uitserveren van een koffietafel bij 
een begrafenis of crematieplechtigheid een 
btwbelaste activiteit zijn.
Op grond van Art. 11.1.h Wet op de Omzet
belasting 1868 zijn van belasting vrijgesteld 
‘de diensten van lijkbezorgers’. Volgens de 
uitleg van ons hoogste rechtscollege is deze 
vrijstelling niet afhankelijk van de hoedanig
heid van degene die de dienst verricht, maar 
van het karakter van de verrichte dienst. 
Vrijgesteld zijn diensten die kenmerkend 
en essentieel zijn voor de diensten die door 
een lijkbezorger of crematorium worden 
verricht. Op basis van dit standpunt zijn 
vrijgesteld de diensten van iemand die 
uitvaartplechtigheden organiseert en leidt 
en van een overledenenverzorger. Over 
de toepassing van de vrijstelling heeft de 
Staatssecretaris van Financiën de hierna 
volgende aanwijzingen gegeven: ‘Uit de 
ontstaansgeschiedenis van de vrijstelling en 
naar maatschappelijke opvattingen kunnen 
de volgende diensten als kenmerkende en 
essentiële diensten van een lijkbezorger wor
den aangemerkt: de verzorging en opbaring 
van het lichaam van de overledene; de 
verzorging van de uitvaartplechtigheid; het 
dragen van de lijkkist; de teraardebestelling 
of crematie (inclusief de asverstrooiing)’.
 
Hierbij is van belang dat deze diensten een 
afzonderlijk geheel vormen en een kenmer
kend en essentieel deel uitmaken van de 
lijkbezorging. Als een lijkbezorger wordt 
aangemerkt diegene die één of meer van 
deze kenmerkende diensten verricht. Dit  

betekent dat een ondernemer geen aan
spraak kan maken op de vrijstelling als 
de verleende dienst slechts een onderdeel 
vormt van een van de genoemde kenmer
kende en essentiële diensten. Dat is bijvoor
beeld het geval als alleen een rouwcentrum 
ter beschikking wordt gesteld.

De Hoge Raad heeft enkele jaren geleden 
(2009) beslist dat het verzorgen van een 
koffietafel bij een crematie niet is aan te 
merken als een dienst van een lijkbezorger 
en daarom belast is met btw. Daarbij heeft 
de Hoge Raad onder andere overwogen 
dat de betrokken begrafenisondernemer 
verschillende diensten tegen afzonderlijke 
vergoedingen aanbiedt en dat de koffietafel 
optioneel is en dus een zelfstandig karakter 
bezit. Het verstrekken van een koffietafel is 
niet zodanig met de crematie verbonden dat 
deze beide handelingen voor de btw als één 
dienst moeten worden aangemerkt. Het ver
zorgen van een koffietafel (een horecadienst) 
is volgens de Hoge Raad niet aan te merken 
als een dienst die door een lijkbezorger als 
zodanig wordt verricht. 
Volgens de uitspraak van de Hoge Raad 
zou bovenstaande alleen anders kunnen 
zijn indien het verzorgen van een koffietafel 
geen zelfstandig karakter heeft. In de hier 
bedoelde uitspraak bood belanghebbende 
de koffietafel optioneel aan die niet zodanig 
was verbonden met de crematie dat deze 
beide verrichtingen voor de heffing van de 
omzetbelasting als één, het geheel omvat
tende, dienst moeten worden aangemerkt. 

Goedgekeurd is dat leveringen door lijk
bezorgers buiten de heffing van omzet
belasting blijven als die leveringen in 
rechtstreeks verband staan met de hiervoor 

genoemde kenmerkende en essentiële 
diensten. Voorwaarde is dat de lijkbezorger 
de ter zake aan hem in rekening gebrachte 
omzetbelasting niet in aftrek brengt. Als 
voorbeeld kan worden genoemd het geval 
waarin de lijkbezorger rouwkaarten levert 
die door de nabestaanden worden verzon
den. De levering van een grafmonument 
daarentegen staat in een te ver verwijderd 
verband met de kenmerkende en essentiële 
diensten van de lijkbezorging. De levering 
van een grafmonument door de lijkbezorger 
is dus belast.

Conclusie:Vorenstaande betekent dat het 
verstrekken van eten en drinken bij een 
plechtigheid die optioneel wordt aange
boden en afzonderlijk in rekening wordt 
gebracht, een btw belaste prestatie is. Dit 
brengt ook mee dat de btw op de inkoop 
van ingrediënten, servies, energiekosten en 
bijvoorbeeld ingehuurd personeel aftrekbaar 
is. Voor het aftrekbare deel van de overige 
overheadkosten, waaronder de investerings
kosten in het bedrijfspand, wordt in het 
algemeen de prorata methode toegepast. 
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